Verzekeringen.
In het verleden heb ik verschillende reizen georganiseerd en hebben deelnemers wel eens wat gedoe
gehad met verzekeringen, vandaar even deze informatie over waar je op kunt letten.
Annuleringsverzekering
Ook al is het een reis georganiseerd namens de Volvo Klassieker Vereniging, in het verleden is
gebleken dat in ieder geval in twee gevallen de verzekeringsmaatschappij uitkeerde op basis van een
voor een clubreis afgesloten annuleringsverzekering. Wat toen nodig was waren een bewijs van
inschrijving, en een betalingsbewijs van degene die de reis organiseerde, van de VKV dus. Natuurlijk
hoop ik dat niemand het nodig zal hebben, maar mocht dat wel zo zijn, neem contact met me op.
Ziektekostenverzekering
Neem altijd het pasje mee van de ziektekostenverzekering. Bij bijna al de verzekeringspasjes staat op
de achterkant de gegevens van de European Health Insurance Card. Zorg dat je het nieuwste pasje bij
je hebt, met een geldige termijn. Informeer even bij de ziektekostenverzekeraar hoe zij omgaan met
de verzekering van eenpersoonskamers in Frankrijk. So wie zo al goed om precies te weten wat je
kunt verwachten van je ziektekostenverzekeraar als je in Frankrijk gebruik moet maken van de zorg.
Ik sprak vorig jaar iemand die met vakantie was in Frankrijk, flink ziek werd, graag inging op het
aanbod van het ziekenhuis om op een eenpersoonskamer te liggen, en later terug in Nederland €
1.250 moest betalen. Hij had zelf gekozen voor die kamer en had ook gewoon op een
meerpersoonskamer kunnen liggen, ook al was hij flink ziek. Dat wil je voorkomen, dus bellen lijkt
handig.
Ongevallen/reisverzekering
Iedereen moet voor zichzelf weten of er een verzekering afgesloten wordt of niet. Maar, weet dat er
verzekeringen zijn die in geval van ziekte of een ongeluk, de auto wel repatriëren, tenzij hij ouder is
dan 25 jaar. En laat onze auto’s daar nou net onder vallen, even controleren dus.
Autoverzekering
In Frankrijk is het verplicht je groene kaart bij te hebben en te kunnen tonen aan de politie als die er
om vragen. Dit als bewijs dat je auto verzekerd is.
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